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BAB I 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

 

 
1.1. Sejarah Singkat Perusahaan 

Berawal dari abad ke-19, perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia 

mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak dibidang 

pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan sendiri. 

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-perusahaan 

Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara 

Jepang diawal Perang Dunia II. 

Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada 

Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini 

dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi buruh/pegawai 

listrik dan gas yang bersama-sama dengan pimpinan KMI pusat berinisiatif 

menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan 

tersebut kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden 

Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas dibawah departemen pekerjaan 

umum dan tenaga kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. 

Pada tanggal 1 Januari 1961,  Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi 

BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak 

dibidang Listrik, Gas dan Kokas yang dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. 

Pada saat yang sama, 2 (Dua) perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara 

(PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara 

(PGN) sebagai pengelola gas diresmikan. 

Pada tahun 1972, sesuai dengan peraturan pemerintah No 17, status 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetakan sebagai perusahaan umum listrik 

negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenaga Listrikkan (PKUK) dengan 

tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan 

kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk 
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beralih dari perusahaan umum menjadi perusahan perseroan (persero) dan juga 

sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga 

sekarang. 

PT. PLN (Persero) Rayon Selatpanjang di dirikan pada tanggal 10 Oktober 

1980. Didaerah Selatpanjang sendiri terdapat 3 kantor PLN, yaitu bagian 

distribusi atau bagian jaringan, bagian mesin atau PLTD (pembangkit listrik 

tenaga disel) dan bagian Administrasi yang berlokasi dijalan Yos Sudarso 

Selatpanjang. 

PT. PLN (Persero) Rayon Selatpanjang saat ini bekerja sama dengan 

perusahaan PT. KBT, bentuk kerja sama dari PT. PLN (Persero) Rayon 

Selatpanjang dengan PT. KBT adalah sewa mesin, artinya PT. PLN (Persero) 

Rayon Selatpanjang menyewa mesin pembangkit yang disedia kan dari PT. KBT. 

Lokasi mesin sewa PT. KBT berada dijalan gogok Selatpanjang. 

 

1.2. Visi dan Misi 

Adapun visi dan misi PT. PLN (Persero) Rayon Selatpanjang adalah 

sebagai berikut : 

1.2.1 Visi 

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul 

dan tepercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 

1.2.2 Misi 

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 
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1.3. Struktur Organisasi 

Untuk menjalankan kerja sama yang baik diperlukan suatu tempat yang 

dinamakan dengan organisasi. Organisasi adalah suatu tempat sekelompok orang 

yang bekerja sama dalam struktur dan koordinasi tertentu dalam mencapai tujuan 

tertentu. Berbagai organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda tergantung 

pada jenis organisasinya. Salah satunya adalah organisasi perusahaan yang 

bertujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan. 

Sekalipun tidak semua perusahaan bertujuan untuk mencari 

keuntungan, namun profit adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh 

perusahaan dimanapun. Jika tujuan dari perusahaan adalah profit, maka 

perusahaan atau organisasi bisnis adalah sekumpulan orang atau kelompok 

yang memiliki tujuan untuk meraih profit dalam kegiatan bisnisnya. Sehingga 

mereka berupaya untuk mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerja sama 

didalam organisasi tersebut. 

Biasanya dalam pengorganisasian, manajer mengalokasikan 

keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah 

dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja. Kerangka kerja organisasi tersebut 

disebut sebagai desain organisasi (Organizational design). Bentuk spesifik dari 

kerangka kerja organisasi dinamakan dengan Struktur Organisasi (Structure 

Organizational). 

Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi 

dimana manajer melakukan alokasi sumber daya organisasi, terutama yang terkait 

dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi serta 

bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan 

dikomunikasikan. Adapun struktur organisasi PT. PLN (Persero) Rayon 

Selatpanjang 
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STRUKTUR ORGANISASI PT. PLN (PERSERO) ULP SELATPANJANG 

 

 

Manager 

Feriza Syukri 

 

 

Supv. SDM            Supv. Teknik                    Supv. Teknik II          Supv. TE                PJK3L 

Tengku Alamsyah                Nofri Chaililul R.I                  Edward                                   Mirza Agushon R              Erik Vebrian 

 

 

 

Staff                                      Staff                 Staff 

Adji Prasetyo                        Sarno                  Bobi Eka Saputra 

              Dede Muhammad               Muhammad Zarendi 

              Jerry Brain 

              Grifin Kawari 

              Rizky Orlando 

 

Gambar 1.1. Struktur Organisasi PT. PLN (Persero) ULP Selatpanjang 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang)
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1.4. Tugas Dan Wewenang 

1.4.1 Manajer 

Tugas Pokok Dan Wewenang 

1. Mengkoordinasikan program kerja dan anggaran sebagai pedoman kerja untuk 

mencapai kinerja unit. 

2. Mengkoordinir pelaksanaan pedoman keselamatan ketenagalistrikan (K2) dan 

K3 untuk keselamatan dan keamanan pegawai dalam bekerja. 

3. Mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi untuk 

mempertahankan keandalan pasokan energi tenaga listrik. 

4. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tata usaha langganan 

(TUL). 

5. Mengkoordinir proses pengelolaan keuangan dan pendapatan. 

6. Melakukan evaluasi teknis kegiatan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan 

distribusi. 

7. Melakukan evaluasi teknis kegiatan sistem operasi dan pemeliharaan jaringan 

distribusi. 

8. Melakukan pengendalian komunikasi dan hubungan kerja internal dan eksternal 

dengan stakeholder perusahaan. 

9. Membuat keputsan teknis. 

10. Menandatangani Surat Keluar, SPJBTL, SPK, Surat perjanjian  kontrak sesuai 

kewenangannya. 

 

1.4.2 Supervisor Teknik 

Tugas Pokok Dan Wewenang 

1. Meningkatkan keandalan sistem operasi jaringan distribusi. 

2. Memelihara jaringan distribusi. 

3. Mengendalikan pelayanan gangguan dan mengkoordinir petugas pelayanan 

teknik. 

4. Memantau dan mengevaluasi susut distribusi upaya penurunannya. 

5. Mengelola aset jaringan konstruksi distribusi. 

6. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan penyambungan dan pemutusan. 
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7. Memastikan penyusutan RAB dan SPK pekerjaan distribusi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

8. Melaporkan pencapaian kinerja pengusahaan Area dan Rayon 

 

1.4.3 Supervisor Transaksi Energi 

Tugas Pokok dan Wewenang 

1. Melaksanakan pembinaan penerapan sistem pembangkitan, antara lain : 

a. Strategi pengoperasian dan pemeriharaan. 

b. Standar operasi dan pemeriharaan serta standar peneraan dan pengujian 

peralatan. 

c. Standar desain dan kriteria konstruksi. 

d. Manajemen pengadaan dan perbekalan. 

e. Pengendalian evisiensi pembangkit dan gangguan serta usulan perbaikan. 

f. Ketentuan data induk pembangkitan. 

2. Menyusun rencana kegiatan konstruksi dan administrasi pekerjaan serta 

membina penerapannya. 

3. Menyusun kebijakan dan membina penerapan manajemen lingkungan dan 

keselamatan ketenagalistrikan. 

4. Membuat usulan RKAP yang terkait dengan bidangnya. 

5. Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. 

6. Menyusun laporan manajemen dibidangnya. 

7. Menetapkan kebijakan manajemen perbekalan. 

8. Menandatangani surat perjanjian sesuai dengan bidang tugasnya. 

9. Mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan pihak eksternal dalam bidang 

pembangkitan. 

 

1.4.4 Supervisor Pembangkitan 

Tugas Pokok Wewenang 

1. Menyusun rencana pengembangan sistem transaksi tenaga listrik untuk 

mendukung kebutuhan transaksi yang sesuai dengan demand (Pertumbuhan 

Beban). 
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2. Mengelola sistem dan proses transaksi tenaga listrik Power Puchase Agreement 

(PPA) Power Sale Agreement (PSA) dan  Transfer sale Agreement (TSA) 

bersama para pihak untuk pedoman transaksi secara transparan dan akuntabel 

sesuai kontrak. 

3. Melakukan supervisi pemeriksaan dan pemeliharaan meter alat ukur peralatan 

uji kalibrasi dan peralatan khusus pada Transmisi dan Gardu Induk. 

4. Mengavaluasi aturan-aturan transaksi dalam Bidding Rules, Market Rules, Grid 

Code,  dan aturan lainnya untuk mendukung penerapan proses transaksi 

berdasarkan regulasi dan aturan yang adil, transparan dan akuntabel. 

5. Membuat laporan transaksi tenaga listrik dan neraca energi serta laporan sesuai 

bidangnya untuk mendukung laporan kinerja bidang dan coporate. 

6. Mengolah data perusahaan untuk laporan AP2B dan bahan evaluasi/analisa 

untuk mendukung laporan kinerja unit. 

7. Verifikasi hasil baca meter transaksi. 

 

1.4.5 Supervisor Administrasi 

Tugas Pokok dan Wewenang 

1. Malaksanakan fungsi tata usaha langganan. 

2. Mengelola K3 dilingkungan gedung rayon. 

3. Mengatur administrasi perkantoran, pemeliharaan gedung/kantor dan fasilitas 

kerja. 

4. Mengelola fungsi keuangan di Rayon. 

5. Mengelola fungsi kehumasa 

1.5. Ruang lingkup PT. PLN (PERSERO) SELATPANJANG 

PT. PLN (PERSERO) SELATPANJANG adalah sebuah perusahaan 

BUMN yang bergerak dibidang jasa pelayanan teknik (yantek) dibidang 

kelistrikan yang terletak dijalan Yos Sudarso Selat Panjang Kabupaten Meranti. 

Sistem pelayanan yang diterapkan adalah mengatasi gangguan-gangguan 

dijaringan tegangan menengah (JTM) jaringan tegangan rendah (JTR) dan 

rumah pelanggan. 
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BAB II 

DESKRIPSI KEGIATAN SELAMA KERJA PRAKTEK (KP) 

 

 

2.1. Spesifikasi Tugas Yang Dilaksanakan 

 Pelaksanaan kerja praktek (KP) di PT. PLN  (Persero)  ULP  Selat 

Panjang. Dimana penulis ditempatkan di kantor pelayanan teknik yang diambil 

alih oleh PT. SIRKO ELEKTRIC UTAMA yang menangani jaringan distribusi 

tenaga listrik. Berikut adalah daftar agenda pekerjaan pada Bulan ke-1 dalam 

kerja praktek pada tabel 2.1. 

Tabel 1 daftar agenda pekerjaan kerja praktek Bulan ke-1 

No Hari/Tanggal Uraian kegiatan 

1 Senin/2 November 2020 Pengarahan pembimbing lapangan 

2 Selasa/3 November 2020 Pemangkasan pohon,pemeliharaan JTM 

3 Rabu/4 November 2020 Ganti tiang trafo cantol 

4 Kamis/5 November 2020 Pemeliharaan PHB-TR 

5 Jumat/6 November 2020 Pemasangan grounding gardu distribusi 

6 Senin/9 November 2020 Pembuatan Kawat Urai 

7 Selasa/10 November 2020 Pemasangan kawat urai  

8 Rabu/11 November 2020 Ganti tiang yang sudah rusak 

9 Kamis/12 November 2020 Pemangkasan Pohon,pemeliharaan JTM 

10 Jumat/13 November 2020 Pesangan grounding gardu distribusi 

11 Senin/16 November 2020 Pemeliharaan PHB-TR 

12 Selasa/17 November 2020 Pelepasan FCO dikilang sagu 

13 Rabu/18 November 2020 Inpeksi jaringan Kilang Sagu 

14 Kamis/19 November 2020 Pemangkasan Pohon,Pemeliharaan JTM 

15 Jumat/20 November 2020 Pemasangan Grounding gardu distribusi 
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16 Senin/23 November 2020 Pemasangan kable SKUTR 

17 Selasa/24 November 2020 Penggantian tiang kropos 

18 Rabu/25 November 2020 Pemangkasan Pohon,pemeliharaan JTM 

19 Kamis/26 November 2020 Penggantian Tiang trafo Portal 

 

Adapun deskripsi kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Senin 2 November 2020 

Pada hari pertama pelaksaan kerja praktek penulis diberikan pengarahan 

oleh pembimbing KP dari perusahaan tentang hal-hal apa saja yang boleh 

dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa magang, dan juga 

memperkenalkan K3 seperti APD serta keselamatan kerja jika berada di 

lapangan. 

 

Gambar 2.1 pelaksanaan breafing pagi 

(Sumber: PT. Sirko Elektric Utama) 

 

2. Selasa 3 November 2020 

Pekerjaan pada tanggal 3 penulis diajak untuk melakukan pemangkasan 

dahan pohon yang menganggu jaringan tegangan menengah, tujuan 

dilakukan pemangkasan untuk pemeliharaan JTM agar ranting pohon tidak 

menyentuh kabel TM yang bisa mengakibatkan trip pada feeder tersebut. 

Pemangkasan juga bisa mencegah hewan seperti monyet yang ingin 

mendekati jaringan. 
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3. Rabu 4 November 2020 

Pada hari rabu tanggal 4 penulis diajak melakukan pekerjaan mengganti 

tiang gardu distribusi cantol yang keropos. Pekerjaan membutuhkan waktu 

yang lama karena semua komponen yang berada pada tiang yang lama 

dipindahkan ke tiang yang baru seperti trafo, pin isolator, FCO, PHBTR 

dan komponen yang lain. 

 

Gambar 2.3 penggantian tiang gardu distribusi cantol 

 

4. Kamis 5 November 2020 

Pada hari kamis tanggal 5 penulis diajak melakukan pemeliharaan PHB-

TR, tujuan dilakukan pemeliharaan tersebut agar instalasi jaringan 

distribusi beroprasi dengan aman bagi manusian dan lingkungan,dan agar 

instalasi berorprasi dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Pemeliharaan PHB-TR 
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5. Jumat 6 November 2020 

Pemasangan grounding arrester dan grounding trafo pada gardu distribusi 

(GD) adalah pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 6. Adapun 

pemasangan grounding dilakukan karena grounding yang lama sudah 

hilang dan harus dipasang grounding yang baru. Tujuan pemasangan 

grounding secara untum untuk melindungi komponen dari bahaya 

sambaran petir. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam 

pemasangan adalah: 

a. Stik FCO 

b. Gerinda potong 

c. Elektroda 

d. Earth tester 

e. Kabel SKUTR 

f. Pipa besi 

g. Tang pres 

h. Join ALCU 

 

Gambar 2.5 Pemasangan grounding gardu distribusi 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 
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6. Senin 9 November 2020 

Pada hari kamis penulis diajak dan diajari cara pembuatan kawat 

urai, dimana pembutan kawat urai ini bertujuan sebagai penghambat 

bintang-bintang liar agar tidak mencapai JTM, ada pun alat-alat yang 

digunakan adalah: sarung tangan, tang kombinasi, dan bahan untuk 

pembuatan kawat urai ialah kable A3C yang dirangkai sedemikian rupa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Pembuatan Kawat Urai 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 

 

7. Selasa 10 November 2020 

Pada hari selasa tanggal 10 penulis diajak untuk pemasangan kawat urai 

dimana disetiap tiang yang agak dipasang kawat urai diletakkan 10 kawat 

urai, adapun alat-alat yang digunakan untuk pemasangan tersebut ialah: 

sefty belt, kacamata, tang kombinasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Pemasangan Kawat Urai 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 
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8. Rabu 11 November 2020 

Pada hari rabu tanggal 11 penulis diajak melakukan pekerjaan mengganti 

tiang gardu distribusi cantol yang keropos. Pekerjaan membutuhkan waktu 

yang lama karena semua komponen yang berada pada tiang yang lama 

dipindahkan ke tiang yang baru seperti trafo, pin isolator, dan komponen 

yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Penggantian tiang kropos 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 

 

 

9. Kamis 12 November 2020 

Pekerjaan pada tanggal 12 penulis diajak untuk melakukan pemangkasan 

dahan pohon yang menganggu jaringan tegangan menengah, tujuan 

dilakukan pemangkasan untuk pemeliharaan JTM agar ranting pohon tidak 

menyentuh kabel TM yang bisa mengakibatkan trip pada feeder tersebut. 

Pemangkasan juga bisa mencegah hewan seperti monyet yang ingin 

mendekati jaringan. 

 

 

 

 

 

 

            Gambar 2.9 Pemangkasan pohon 
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10. Jum’at 13 November 2020 

Pemasangan grounding arrester dan grounding trafo pada gardu distribusi 

(GD) adalah pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 13 Adapun 

pemasangan grounding dilakukan karena grounding yang lama sudah 

hilang dan harus dipasang grounding yang baru. Tujuan pemasangan 

grounding secara untum untuk melindungi komponen dari bahaya 

sambaran petir. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam 

pemasangan adalah: 

a. Stik FCO 

b. Gerinda potong 

c. Elektroda 

d. Earth tester 

e. Kabel SKUTR 

f. Pipa besi 

g. Tang pres 

h. Join ALCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10  Pemasangan grounding arrester dan grounding trafo 

pada gardu distribusi 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 
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11. Senin 16 November 2020 

Pada hari kamis tanggal 16 penulis diajak melakukan pemeliharaan PHB-

TR, tujuan dilakukan pemeliharaan tersebut agar instalasi jaringan 

distribusi beroprasi dengan aman bagi manusia dan lingkungan, dan agar 

instalasi beroprasi dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11  Pemeliharaan PHB-TR 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 

12. Selasa 17 November 2020 

Pada tanggal 17 penulis diajak untuk ikut melepas FCO pada kilang sagu 

tujuan pelepasan FCO tersebut untuk perawat pada jaringan dikilang sagu 

agar pekerjaan aman dan selamat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12  Pelepasan FCO  

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 
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13. Rabu 18 November 2020 

Pada hari rabu penulis diajak untuk ikut melakukan inpeksi pada jaringan 

kilang sagu yang mana tujuan dari inpeksi ini untuk mencari penyebab 

bakal terjadinya gangguan seperti ranting pada yang mulai mendekati TM, 

tiang miring, treck score putus atau kendor, dan lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Inpeksi kilang sagu 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang 

 

14. Kamis 19 November 2020 

Pekerjaan pada tanggal 19 penulis diajak untuk melakukan pemangkasan 

dahan pohon yang menganggu jaringan tegangan menengah, tujuan 

dilakukan pemangkasan untuk pemeliharaan JTM agar ranting pohon tidak 

menyentuh kabel TM yang bisa mengakibatkan trip pada feeder tersebut. 

Pemangkasan juga bisa mencegah hewan seperti monyet yang ingin 

mendekati jaringan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14  Pemangkasan pohon 
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15. Jumat 20 November 2020 

Pemasangan grounding arrester dan grounding trafo pada gardu distribusi 

(GD) adalah pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 20 Adapun 

pemasangan grounding dilakukan karena grounding yang lama sudah 

hilang dan harus dipasang grounding yang baru. Tujuan pemasangan 

grounding secara untum untuk melindungi komponen dari bahaya 

sambaran petir. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam 

pemasangan adalah: 

a. Stik FCO 

b. Gerinda potong 

c. Elektroda 

d. Earth tester 

e. Kabel SKUTR 

f. Pipa besi 

g. Tang pres 

h. Join ALCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15  Pemasangan grounding arrester dan grounding trafo 

pada gardu distribusi 

 (Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 
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16. Senin 23 November 2020 

Pada hari senin penulis diajak untuk ikut mengganti kable SKUTR yang 

baru, tujuan dari pemasangan ini karna kable SKUTR yang lama sudah 

rusak dan kurang bagus 

17. Selasa 24 November 2020 

Pada hari rabu tanggal 24 penulis diajak melakukan pekerjaan mengganti 

tiang gardu distribusi cantol yang keropos. Pekerjaan membutuhkan waktu 

yang lama karena semua komponen yang berada pada tiang yang lama 

dipindahkan ke tiang yang baru seperti trafo, pin isolator, dan komponen 

yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17  Mengganti tiang gardu 

18. Rabu 25 November 2020 

Pekerjaan pada tanggal 19 penulis diajak untuk melakukan pemangkasan 

dahan pohon yang menganggu jaringan tegangan menengah, tujuan 

dilakukan pemangkasan untuk pemeliharaan JTM agar ranting pohon tidak 

menyentuh kabel TM yang bisa mengakibatkan trip pada feeder tersebut. 

Pemangkasan juga bisa mencegah hewan seperti monyet yang ingin 

mendekati jaringan 
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Gambar 2.18  Pemangkasan dahan pohon 

            (Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 

 

19. Kamis 26 November 2020 

Pada hari  rabu  tanggal 26 penulis diajak melakukan pekerjaan mengganti 

tiang gardu portal yang keropos. Pekerjaan membutuhkan waktu yang 

lama karena semua komponen yang berada pada tiang yang lama 

dipindahkan ke tiang yang baru seperti trafo, pin isolator, dan komponen 

yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19  Mengganti tiang gardu portal 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang 
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Tabel 2 daftar agenda pekerjaan kerja praktek Bulan ke-2 

 

No Hari/Tanggal Uraian kegiatan 

1 Selasa/1 Desember 2020 Pemangkasan pohon,Pemeliharaan JTM 

s2 Rabu/2 Desember 2020 Pemeliharaan PHB-TR 

3 Kamis/3 Desember 2020 Penggantian tiang trafo yang keropos 

4 Jum’at/4 Desember 2020 Pelurusan tiang yang Miring 

5 Senin/7 Desember 2020 Pemasangan grounding gardu distribusi 

6 Selasa/8 Desember 2020 Pemangkasan pohon,pemeliharaan JTM 

7 Rabu/9 Desember 2020 Pemasangan grounding gardu distribusi 

8 Kamis/10 Desemer 2020 Inpeksi JTM 

9 Jum’at/11 Dovember 2020 Pelurusan tiang miring 

10 Senin/14 Desember 2020 Penyeimbangan Beban 

11 Selasa/15 Desember 2020 Perbaikan Kable A3C 

12 Rabu/16 Desember 2020 Pemangkasan pohon,pemeliharaan JTM 

13 Kamis.17 Desember 2020 Pelurusan tiang miring 

14 Juam’at/18 Deember 2020 Pemeliharaan PHB-TR 

15 Senin/21 Desember 2020 
Belajar Mengukur tahanan menggunakan 

mager 

16 Selasa/22 Desember 2020 Pemangkasan pohon 

17 Rabu/23 Desember 2020 Pemeliharaan PHB-TR 

18 Kamis/24 Desember 2020 Pemasangan Treck score 

19 Jum’at/25 Desember 2020 Pemangkasan pohon 

20 Senin/28 Desember Belajar memanjat tiang litrik 
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Adapun deskripsi kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pekerjaan pada tanggal 1 penulis diajak untuk melakukan pemangkasan 

dahan pohon yang menganggu jaringan tegangan menengah, tujuan 

dilakukan pemangkasan untuk pemeliharaan JTM agar ranting pohon tidak 

menyentuh kabel TM yang bisa mengakibatkan trip pada feeder tersebut. 

Pemangkasan juga bisa mencegah hewan seperti monyet yang ingin 

mendekati jaringan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21  Pemangkasan pohon 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang 

 

2. Pada tanggal 2 penulis diajak melakukan pemeliharaan PHB-TR, tujuan 

dilakukan pemeliharaan tersebut agar instalasi jaringan distribusi beroprasi 

dengan aman bagi manusian dan lingkungan,dan agar instalasi berorprasi 

dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.22  Pemeliharaan PHB-TR 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 
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3. Pada   tanggal 3  penulis diajak melakukan pekerjaan mengganti tiang 

yang  keropos. Pekerjaan membutuhkan waktu yang lama karena semua 

komponen yang berada pada tiang yang lama dipindahkan ke tiang yang 

baru seperti trafo, pin isolator, dan komponen yang lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.23  Penggantian tiang kropos 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 

 

4. Pada tanggal 4 penulis diajak untuk melakukan pelurusan tiang sudah 

miring dimana pelurusan ini dilakukan agar mencegah terjadinya 

kecelakaan tiang yang tumbang, yang mengakibatkan kecelakaan pada 

manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.24  Pelurusan tiang  

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 
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5. Pada tanggal 7 penulis diajak melakukan pemeliharaan PHB-TR, tujuan 

dilakukan pemeliharaan tersebut agar instalasi jaringan distribusi beroprasi 

dengan aman bagi manusian dan lingkungan,dan agar instalasi berorprasi 

dengan baik 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.25  Pemeliharaan PHB-TR 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang 

 

6. Pekerjaan pada tanggal 8 penulis diajak untuk melakukan pemangkasan 

dahan pohon yang menganggu jaringan tegangan menengah, tujuan 

dilakukan pemangkasan untuk pemeliharaan JTM agar ranting pohon tidak 

menyentuh kabel TM yang bisa mengakibatkan trip pada feeder tersebut. 

Pemangkasan juga bisa mencegah hewan seperti monyet yang ingin 

mendekati jaringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26  Pemangkasan pohon 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang 
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7. Pada tanggal 9 Pemasangan grounding arrester dan trafo, adapun 

pemasangan grounding dilakukan karena grounding yang lama sudah 

hilang dan harus dipasang grounding yang baru. Tujuan pemasangan 

grounding secara untum untuk melindungi komponen dari bahaya 

sambaran petir. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam 

pemasangan adalah: 

a. Stik FCO 

b. Gerinda potong 

c. Elektroda 

d. Earth tester 

e. Kabel SKUTR 

f. Pipa besi 

g. Tang pres 

h. Join ALCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.27  Pemasangan grounding arrester dan trafo  

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang 
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8. Pada tanggal 10 penulis diajak untuk ikut  melakukan inpeksi pada 

jaringan tegangan menengah yang mana tujuan dari inpeksi ini untuk 

mencari penyebab bakal terjadinya gangguan seperti ranting pada yang 

mulai mendekati TM, tiang miring, treck score putus atau kendor, dan 

lain-lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.28  Inpeksi JTM 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang 

 

9. Pada tanggal 11 penulis diajak untuk melakukan pelurusan tiang sudah 

miring dimana pelurusan ini dilakukan agar mencegah terjadinya 

kecelakaan tiang yang tumbang, yang mengakibatkan kecelakaan pada 

manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.29  Pelurusan tiang 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 
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10. Pada tanggal 14 penulis diajak untuk ikut menyeimbangakan beban 

disuatu trafo yang mana ini bertujuan untuk menyeimbang beban berlebih 

pada salah satu fasa  R, S, T 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.30  Penyeimbangan beban 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 

 

 

 

11. Pada tanggal 15 penulis diajak untuk ikut perbaikan kable A3C yang mulai 

rusak yang diakibatkan sudah dimakan usia,dan mulai terurai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.31  perbaikan A3C 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 
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12. Pada tanggal 16 penulis diajak untuk ikut melakukan  pemangkasan dahan 

pohon yang menganggu jaringan tegangan menengah, tujuan dilakukan 

pemangkasan untuk pemeliharaan JTM agar ranting pohon tidak 

menyentuh kabel TM yang bisa mengakibatkan trip pada feeder tersebut. 

Pemangkasan juga bisa mencegah hewan seperti monyet yang ingin 

mendekati jaringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.32  Pemangkasan pohon 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 

 

13. Pada tanggal 17 untuk melakukan pelurusan tiang sudah miring dimana 

pelurusan ini dilakukan agar mencegah terjadinya kecelakaan tiang yang   

tumbang, yang mengakibatkan kecelakaan pada manusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.33  Pelurusan tiang miring 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 
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14. Pada tanggal 18 melakukan pemeliharaan PHB-TR, tujuan dilakukan 

pemeliharaan tersebut agar instalasi jaringan distribusi beroprasi dengan 

aman bagi manusian dan lingkungan, dan agar instalasi berorprasi dengan 

baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.34  Pemeliharaan PHB-TR 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 

 

15. Pada tanggal 21 penulis diajak untuk belajar menggunakan mager yang 

mana megger adalah Alat ukur yang digunakan untuk mengukur atau 

menguji tahanan isolasi suatu kabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.35  Belajar menggunakan mager 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 
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16. Pada tanggal  22 untuk ikut melakukan pemangkasan dahan pohon yang 

menganggu jaringan tegangan menengah, tujuan dilakukan pemangkasan 

untuk pemeliharaan JTM agar ranting pohon tidak menyentuh kabel TM 

yang bisa mengakibatkan trip pada feeder  tersebut. Pemangkasan juga 

bisa mencegah hewan seperti monyet yang ingin mendekati jaringan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.36  Pemangkasan Pohon 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 

 

17. Pada tanggal 23 melakukan pemeliharaan PHB-TR, tujuan dilakukan 

pemeliharaan tersebut agar instalasi jaringan distribusi beroprasi dengan 

aman bagi manusian dan lingkungan,dan agar instalasi berorprasi dengan 

baik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.37  Pemeliharaan PHB-TR 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 
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18. Pada tanggal 24 penulis diajak untuk ikut memasang atau mengganti treck 

score yang sudah rusak yang mana ini berfungsi untuk menahan tiang agar 

tidak tumbang ataupun miring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.38  Pemasangan Kawat Urai 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 

 

19. Pada tanggal 25 untuk ikut melakukan pemangkasan dahan pohon yang 

menganggu jaringan tegangan menengah, tujuan dilakukan pemangkasan 

untuk pemeliharaan JTM agar ranting pohon tidak menyentuh kabel TM 

yang bisa mengakibatkan trip pada feeder tersebut. Pemangkasan juga bisa 

mencegah hewan seperti monyet yang ingin mendekati jaringan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.39  Pemangkasan pohon 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 
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20. Pada tanggal 28 penulis diajar untuk bagaimana memanjat tiang listrik 

menggunakan tali panjat atau seffty belt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.40  Belajar memanjat tiang listrik 

(Sumber: PT. PLN (Persero) ULP Selat Panjang) 
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2.2. Perangkat lunak dan Perangkat Keras Yang Digunakan 

Adapun perangkat lunak dan keras yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

kerja praktek (KP) di PT. Sirko Elektrik Utama yaitu yang tertera di tabel  

berikut: 

Tabel 2.2 Perangkat Lunak Dan Keras 

Perangkat lunak 
Perangkat  keras 

 Aplikasi word komputer yang 

dipergunakan untuk menyususn 

laporan kerja praktek (KP)  yang 

telah dilakukan di PT. Sirko 

Elektrik Utama 

 Tangga  

 Sabuk pengaman (safety belt) 

 Stick 20 Kv, untuk membuka dan 

memasang fuse cut out  

 Stick pangkas untuk pemangkas 

pohon 

 Tali panjat 

 Tang kombinasi 

 Tang potong 

 Obeng  

 Tespen  

 Tang pres 

 Tang amper 

 Earth tester 

 Scop bor 

 Kotrek 

 Katrol 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020)  
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 Dari uraian tabel diatas, bahwa dalam melaksanakan kegiatan kerja praktek 

(KP) lebih banyak menggunakan perangkat keras dibandingkan dengan perangkat 

lunak, dan perangkat keras tersebut sangat sering digunakan dalam pelaksanaan 

kerja praktek (KP). 

1. Perangkat Lunak 

a. Aplikasi Microsoft Office di komputer atau di laptop yang digunakan 

untuk menyusun laporan KP yang telah dilakukan di PT. Sirko Elektrik 

Utama 

b. Wifi yang diguanakan untuk mencari materi yang berkaitan dengan judul 

kerja praktek (KP) yang diambil. 

2. Perangkat Keras 

a. Tangga 

Tangga adalah untuk naik turun apabila saat terjadi gangguan dijaringan 

tengangan menegah, jaringan tengan rendah dan gangguan rumah 

pelanggan apabila terjadi los kontak ditiang listrik. 

 

 

 

Gambar 2.41. Tangga 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020) 
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b. Sabuk Pengaman (Safety Belt) 

Safety Belt adalah Sabuk pengaman pekerja yang berkerja di atas 

ketinggian dari tanah untuk petugas PLN saat mengatasi gangguan 

diatas tiang listrik. 

 

Gambar 2.42. Safety Belt 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020) 

c. Stick 20 Kv  

Stick 20 Kv dirancang untuk menyediakan jarak yang diperlukan 

untuk melakukan pekerjaan dalam sistem kelistrikan. Contohnya untuk 

memperbaiki FCO yang putus akibat adanya gangguan hubung singkat 

pada jaringan tengangan menengah. 

 

 

 

 

Gambar 2.43. Stick 20 Kv 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020) 
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d. Stick Pangkas  

Stick pangkas adalah alat yang digunakan untuk pemangkasan pohon 

yang berada dibawah jaringan tegangan menegah yang mempunyai 

potensi membahayakan terhadap kabel jaringan tengangan menengah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.44. Stick Pangkas 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020) 

e. Tali Panjat 

Tali panjat adalah tali untuk memanjat pada tiang besi, tiang beton. 

 

Gambar 2.45.Tali Panjat 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020) 
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f. Tang Kombinasi 

Ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di 

tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur. Rahang 

tajam sebagai pemotong kawat dan kabel. 

 

Gambar 2.46. Tang Kombinasi 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020) 

 

g. Tang Potong/kacip 

Tang ini mempunyai mata pisau didalamnya. tang ini berfungsi untuk 

memotong kabel. 

 

Gambar 2.47.Tang Potong/kacip 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020) 
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h. Obeng 

Obeng memiliki dua jenis ujung nya, strip(-) dan bunga(+) digunakan untuk 

mengencangkan dan juga melonggarkan sesuatu skrup terhadap suatu 

pasangannya, baik yang berupa kayu, plastik, dan besi 

 

Gambar 2.48.Obeng 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020) 

i. Tespen 

Tes pen adalah alat yang di gunakan untuk mengecek atau pun mengetahui 

ada tidaknya suatu tegangan listrik. Rangkaian Tespen berbentuk obeng yang 

memiliki mata minus (-) berukuran kecil pada bagian ujungnya. Tespen juga 

memiliki jepitan seperti pulpen sebelumnya dan di dalamnya terdapat led 

yang dapat menyala sebagai indikator tegangan listrik. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.49.Tespen 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020) 

 

 



 

38 
 

j. Tang Pres 

Tang press atau yang dikenal dengan Crmiping Tool adalah alat yang di 

desain khusus untuk menggabungkan kabel dengan kabel konektor / kabel 

LUG atau skun. Tang press ini akan menekan kabel LUG yang masih dalam 

keadaan longgar untuk disatukan dengan kabel. Proses ini dinamakan 

Crimping, yang artinya penggabungan antara kabel dan kabel LUG dengan 

sangat rapat sehinggan tidak akan terbuka.   

 

Gambar 2.50.Tang Pres 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020) 

 

k. Tang Amper 

Tang ampere atau yang disebut dengan Clamp Meter adalah alat ukur yang 

digunakan untuk mengukur arus listrik pada sebuah kabel konduktor yang 

dialiri arus listrik dengan menggunakan dua rahang penjepitnya (clamp) 

tanpa harus memiliki kontak langsung dengan terminal listriknya. 

 

Gambar 2.51.Tang Amper 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020) 
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l. Earth tester 

Earth Tester adalah alat untuk mengukur nilai resistansi dari grounding. 

 

Gambar 2.52.Earth tester 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020) 

 

m. Scop bor 

Scop bor adalah alat yang digunakan untuk melubangi tanah untuk 

penyacakan tiang. 

 

Gambar 2.53.Scop bor 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020) 

 

 

 

 



 

40 
 

n. Kotrek 

Kotrek adalah alat yang digunakan untuk penarikan tali atau kabel alat ini 

sama dengan cara kerja katrol. 

 

Gambar 2.54.Kotrek 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020) 

 

o. Katrol 

Katrol adalah sebuah roda yang sekelilingnya diberi tali dan digunakan 

untuk mempermudah pekerjaan untuk mengangkat barang yang berat. 

 

Gambar 2.55.Katrol 

( Sumber : PT. PLN PERSERO ULP Selat panjang.2020) 
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2.3. Data-Data yang Diperlukan 

Disini penulis membutuhkan data-data dalam kelancaran penyusunan 

laporan kerja praktek yaitu :  

1. Data jaringan tegangan rendah 

2. Data konstruksi tiang 

3. Data sambungan pelanggan 

4. Data tentang jenis gangguan 

5. Data tentang pelayanan gangguan 

 

2.4. Dokumen-Dokumen File-File yang Dihasilkan 

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal 

yang kami anggap perlu antaranya : 

1. Mengambil data-data dan beberapa dokumen yang harus dibuat pada 

penyusunan laporan KP. 

2. Menyelesaikan data dengan judul laporan yang kami buat. 

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan 

dari media internet. 

4. Lembar pengesahan dari perusahaan terkait sebagai bukti bahwa laporan 

praktek telah selesai. 

2.5. Kendala-Kendala yang Dialami Saat Pelaksanaan Kerja Praktek 

Kendala – kendala yang dihadapi selama menjalani kegiatan di lapangan 

pada saat Kerja Praktek (KP) sebagai berikut : 

1. Sulit berkomunikasi untuk sekedar bertanya sesuatu permasalahan yang                                                                      

terjadi  di lapangan. 

2.  Kesulitan dalam mencari masalah atau kerusakan yang terjadi pada             

sebuah alat dan gangguan. 

3.  Minimnya buku referensi. 
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2.6.   Hal-Hal yang Dianggap Perlu 

Dalam proses menyelesaikan laporan kerja praktek ini, ada beberapa hal 

yang kami anggap perlu, diantaranya : 

1. Mengambil data-data dari beberapa dokumen yang harus dibuat pada 

penyusunan laporan ini. 

2. Menyesuaikan data dengan judul laporan yang kami buat. 

3. Mengumpulkan beberapa informasi dan bahan untuk penyusunan laporan 

dari media internet.  
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BAB III 

PEMELIHARAAN PHB-TR (PERANGKAT HUBUNG BAGI 

TEGANGAN RENDAH) 

 

3.1 Pengertian PHB-TR  

PHB-TR (perangkat hubung bagi tegangan rendah) adalah suatu perangkat 

atau peralatan listrik berupa alat hubung bagi yang terbuat dari bahan konduktif 

dan non konduktif yang dipasang pada suatu rangka atau lemari dan dilengkapi 

dengan peralatan listrik dan pengaman listrik. Merupakan bagian dari gardu 

distibusi pada sisi tegangan rendah. Adapun jenis gardu yang dipelihara adalah 

gardu portal Seperti yang terlihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Gardu Distribusi PHB-TR 

(Sumber: PT. Sirko Elektik Utama) 

 

 

 

 



 

44 
 

3.2 Fungsi PHB-TR  

Fungsi perangkat hubung bagi tegangan rendah antara lain : 

a. Sebagai alat pembagi tenaga listrik dari sumber tenaga listrik (Trafo Distribusi) 

menjadi beberapa jurusan (Rute). 

b. Sebagai alat penghubung antara sumber tenaga listrik (trafo distribusi) dengan 

alat pemanfaatan tenaga listrik melalui jaringan tegangan rendah (JTR). 

c. Sebagai pengaman trafo. 

d. Sebagai pengaman jaringan tegangan rendah. 

e. Media pengukuran beban tegangan. 

3.3 Konstruksi PHB-TR 

Konstruksi perangkat hubung bagi tegangan rendah antara lain : 

a. Lemari PHB-TR (perangkat hubung bagi tegangan rendah) yang semua 

peralatannya terpasang didalam lemari yang terbuat dari plat besi, fibber dan 

lainya. Biasanya untuk gardu pasangan luar (Gardu Cantol atau Portal).  

b. Kerangka PHB-TR adalah semua peralatannya terpasang pada konstruksi 

kerangka, biasanya untuk gardu pasangan dalam (gardu beton / besi). 

 

3.4 Komponen-Komponen PHB-TR 

Adapun komponen-komponen yang ada pada PHB-TR (perangkat hubung 

bagi tegangan rendah) adalah sebagai berikut : 

 

3.4.1 Saklar Utama 

Saklar utama untuk membuka sirkit tegangan dari trafo kepemakaian, 

saklar 3 phasa dengan 3 atau 4 kutub kapasitas saklar sesuai dengan daya trafo 

yang terpasang. pengoprasiannya ada dua cara yaitu, putar kiri dan kanan. Seperti 

yang terlihat pada Gambar  
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Gambar 3.2. Saklar Utama 

(Sumber: PT. Sirko Elektrik Utama) 

 

3.4.2 Busbar atau Saluran Pembagian 

Busbar atau saluran pembagian adalah untuk pengumpul dan pembagi 

tenaga listrik yang terbuat dari plat tembaga dengan penampang sesuai kapasitas 

trafo. Terpasang pada kerangka dengan sekat dari isolator bahan keramik bakelin 

atau fiberglas, jumlah saluran keluar mulai dari 4 sampai 8 saluran. Seperti yang 

terlihat pada Gambar 3.3. 

 

 

Gambar 3.3. Busbar atau Saluran Pembagian 

(Sumber: PT. Sirko Elektrik Utama) 

 

3.4.3 Penjepit NH Fuse atau Ground Plate 

Penjepit NH fuse atau ground plate adalah untuk menjepit NH fuse atau 

kedudukan NH fuse. Untuk memperkuat jepitan pada NH fuse dipasang per atau 

pegas belah dari bahan baja, dudukan terbuat dari bahan isolasi keras porselin dan 

fiberglas. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4. Penjepit NH Fuse Atau Ground Plate 

(Sumber: PT. Sirko Elektrik Utama) 

 

3.4.4 NH Fuse atau Sekring 

NH fuse atau sekring adalah komponen pengaman kelistrikan yang 

berfungsi sebagai pengaman arus lebih dan hubung singkat. Sebenarnya NH fuse 

memiliki fungsi yang sama dengan fuse lainnya, yang membedakan hanya pada 

kapasitasnya, NH fuse dapat digunakan untuk tegangan menengah atau untuk 

pengaman arus yang besar. NH fuse sering digunakan sebagai pengaman untuk 

trafo pada tiang listrik tegangan menengah. 

Didalam NH fuse terdapat kawat lebur yang berfungsi sebagai penghantar 

arus dan juga sebagai pengaman dari beban lebih dan hubung singkat. Apabila 

terjadi arus lebih atau hubung singkat, kawat lebur tersebut akan mengalami 

kenaikan suhu dan akan melebur (putus), sehingga arus listrik yang melalui NH 

fuse akan terputus. Apabila kawat lebur sudah terputus maka fuse sudah tidak 

berfungsi dan harus diganti. Pada penggunaannya NH fuse dipasang pada 

dudukan atau yang biasa disebut dengan Holder. Seperti yang terlihat pada 

Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5. NH fuse atau Sekring 

(Sumber: PT.Sirko Elektrik Utama) 

 

3.4.5 Kabel Opstyg 

Kabel opstyg adalah untuk menghubungkan atau menyalurkan tenaga 

listrik dari trafo ke PHB-TR dan PHB-TR kejaringan tegangan rendah (JTR). 

Seperti yang terlihat pada Gambar  

 

 

Gambar 3.6. Kabel Opstyg 

(Sumber: PT. Sirko Elektrik Utama) 
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3.4.6 Saklar Tunggal 

Untuk menghidupkan atau mematikan lampu PHB-TR. Seperti yang 

terlihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7. Saklar Tunggal 

(Sumber: PT. Sirko elektrik utama) 

3.4.7 Lampu Penerangan 

Untuk menerangi ruangan PHB-TR saat malam hari atau kondisi gelap 

sehingga mempermudah petugas untuk bekerja apabila terjadi kerusakan pada 

komponen PHB-TR. Seperti yang terlihat pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.7. Lampu Penerangan 

(Sumber: PT. Sirko elektrik utama) 
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3.4.8 Lampu Indikato 

 Lampu indikator pada PHB-TR berfungsi sebagai lampu penanda jika 

terdapat tegangan listrik pada fasa R,S, dan T 

 
Gambar 3.8. Lampu Indikator 

(Sumber: PT. Sirko elektrik utama) 

3.5 Gangguan dan Masalah Pada PHB-TR 

Gangguan dan permasalahan yang dihadapi pada PHB-TR (Perangkat 

Hubung Bagi Tegangan Rendah) bermacam-macam Karena PHB-TR terdiri dari 

komponen listrik atau penggabungan dari berbagai komponen listrik maka 

gangguan dan masalah yang dihadapi bermacam-macam pula sesuai alat dan 

komponen tersebut. Gangguan dan masalah tersebut antara lain : 

1. Beban tidak seimbang  

Merupakan gangguan dimana beban disalah satu phasanya berlebih 

(overload). Penyebabanya karna diphasa terlau banyak penyambungan beban 

untuk ke rumah konsumen. Untuk menangani gangguan ini, pindahkanlah 

sebagian penyambungan ke phasa yang lain. 

2. Salah satu phasa dari sebuah jalur mati 
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Gangguan seperti ini dapat menyebabkan beberapa rumah yang berada 

pada phasa yang mengalami gangguan mati. Penyebabnya adalah fuse NH pada 

phasa tersebut putus akibat beban lebih (overload). Untuk mengatasinya, gantilah 

fuse NH yang putus dengan fuse NH baru dan disesuaikan besar amperenya 

seperti yang sebelumnya. 

 

3. Lost contact pada jumperan 

Gangguan ini terjadi pada jumperan antara SKUTR dengan opstyg output. 

Penyebabnya adalah tidak kuatnya ketika mengunci connector atau saat 

menjamper connector yang digunakan salah. Seharusnya untuk jumperan antara 

SKUTR dengan opstyg output digunakan connector berupa joint. Tetapi, ada juga 

yang menggunakan pierching sebagai connector antara SKUTR dengan opstyg 

output. Sehingga jumperan tersebut sering terjadi lost contact. Jika dalam 

penggunaan joint terjadi lost contact, kuatkan kembali penguncian joint dengan 

tang press. Tetapi apabila jumperan menggunakan connector pierching, gantilah 

connector jumperan dengan joint. 

 

4. Lemari (Box) PHB-TR 

Karena lemari (Box) PHB-TR berada pada bagian luar yaitu sebagai 

pelindung komponen-komponen yang terdapat dalam PHB-TR maka masalah 

pada lemari (Box) PHB-TR adalah keropos akibat karat. Untuk itu dalam 

perencanaan awal lemari (Box) PHB-TR harus disesuaikan dengan keadaan iklim 

sekitar contohnya di Unit Ranting Bengkalis adalah daerah pantai yang banyak 

mengandung garam sebaiknya jangan menggunakan lemari (Box) PHB-TR yang 

terbuat dari bahan logam.  

5. Penjepit fuse (Ground Plate) 

Masalah yang sering terjadi pada Penjepit fuse (Ground Plate) sulitnya NH 

fuse dijepitkan karena lubang terlalu sempit yaitu disebabkan penjepit berkarat 

karena terkena polutan-polutan yang menempel pada penjepit selain itu penjepit 

terlalu longgar sehingga NH fuse sulit untuk dapat menempel pada penjepit 

dikarenakan cincin yang terdapat pada penjepit putus karena berkarat atau sudah 
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lemah daya tekannya. Untuk itu perlu pemeliharaan dengan memberikan pelumas 

dan membersihkan terminal penjepit dari kotoran dan jika cincin sudah longgar 

perlu diganti dengan yang baru. 

6. Tidak ada name plat 

Tidak ada Name Plate yang dimaksud adalah nama-nama daerah yang 

dilayani oleh masing-masing jurusan (Rute). Sehingga saat akan melakukan 

pemeliharaan pada salah-satu jurusan (Rute) terjadi kesulitan Untuk itu perlu 

memberikan Name Plat nama jurusan (Rute) sesuai daerah yang dilayaninya. 

Sehingga dapat mempermudah petugas pada saat pengoperasian maupun 

pemeliharaan.  

 

3.6 Syarat-Syarat yang Perlu Diperhatikan Dalam PHB-TR 

PHB-TR (Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah) yang terdapat di 

Gardu gardu Distribusi (Gardu Portal dan Cantol) termasuk PHB-TR (perangkat 

hubung bagi tegangan rendah) pasangan luar, dan syarat-syarat yang perlu 

diperhatikan antara lain sebagai berikut : 

1. Lemari (box) harus kokoh dan terbuat dari bahan yang tahan cuaca sesuai 

dengan cuaca di daerah tersebut. 

2. Lubang ventilasi harus dibuat sedemikian rupa sehingga binatang, rumput serta 

air yang jatuh tidak mudah dapat masuk kedalamnya. 

3. Semua komponen harus dipasang dibagian dalam sehingga hanya dapat 

dilayani dengan membuka tutup yang terkunci. 

4. PHB-TR harus dirancang dan dipasang sedemikian rupa sehingga 

pemeliharaan dan pelayanannya mudah dan aman, dan bagian yang penting 

mudah dicapai. 

5. Komponen PHB-TR harus dirancang dengan memperhatikan keadaan disekitar 

dan dipasang sesuai dengan petunjuk pabrik pembuat dan SPLN. Jarak udara 

dan jarak rambatnya memenuhi syarat. 
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3.7 Pemeliharaan Yang Dilakukan 

Untuk menjaga kehandalan sistem kerja pada PHB-TR perlu melakukan 

pemeliharaan agar menjaga kondisi PHB-TR tetap baik dan dapat beropersi secara 

kontinu.  

Alat yang digunakan pada pemeliharaan PHB-TR antara lain : 

1. Peralatan safety sesuai k3 

2. Alat komunikasi (Radio, HP) 

3. Kunci pintu PHB-TR. 

4. Tool Box. 

5. Alat Ukur (Tang Ampere). 

6. Tang Press. 

7. Phase Sequence 

8. Kertas gosok 

9. Vaseline 

10. Kain  

Pemeliharaan yang dilakukan pada PHB-TR antara lain meliputi sebagai 

berikut : 

1. Sebelum melakukan pemeliharaan gunakan peralatan kerja sesuai K3 putuskan 

aliran listrik jika bekerja harus menyentuh peralatan yang bertegangan. 

2. Periksa kondisi lemari (box) dan komponen dengan melihat kondisi fisiknya. 

3. Lakukan pengukuran Tegangan, Arus, tahanan isolasi, dan Pentanahan. 

4. Periksa kondisi dan kerja saklar utama. 

5. Periksa kondisi NH fuse dan Ground Plate. 

6. Periksa kabel Opstyg dan Pentanahan. 

7. Periksa pada sambungan dan kabel Sequence. 

8. Periksa pengawatan untuk alat-alat ukur. 

9. Periksa alat-alat ukur dan alat bantunya yang terpasang. 

10. Periksa lampu penerangan. 

11. Lakukann pemeliharaan sesuai kerusakan atau gejala kerusakan setiap 

komponen jika memang tidak bisa diperbaiki lakukan penggantian. 
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12. Ukur kembali Tegangan, arus. Dan Pentanahan sebagai bahan perbandinagan 

antara sebelum melakukan pemeliharaan dan sesudahnya. 

13. Yakinkan pemeliharaan telah selesai dilakukan dengan memeriksa semua 

komponen dan PHB-TR siap dioperasikan kembali. 

                                 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9. Pemeliharaan PHB-TR (Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah) 

(Sumber: PT. Sirko Elektrik Utama) 

3.8 Prosuder Pemadaman Sebelum Pemeliharaan 

1. Gunakan perkakas atau peralatan kerja sesuai k3. 

2. Informasikan atau laporkan kalau akan ada pemadaman kepada petugas 

piket. 

3. Kurangi beban trafo dengan cara melepas NH fuse. 

4. Buka FCO ( Fuse Cut Out). 

5. Buka saklar utama (DS). 

6. Yakinkan PHB-TR sudah bebas tegangan. 

7. Lakukan Pemeliharaan. 

3.9 Prosedur Pengoprasian Kembali Setelah Pemeliharaan 

1. Gunakan perkakas kerja sesuai K3. 

2. Informasikan atau laporkan kalau PHB-TR akan dioperasikan kembali 

kepada petugas piket. 

3. Masukan saklar Utama (DS). 

4. Masukan FCO ( Fuse Cut Out). Ukur tegangan dan putaran phasa. 

5. Operasikan saluran jurusan dengan cara memasang NH fuse. 

6. Lakukan pengukuran (tegangan, arus). 

7. Tutup dan kunci pintu PHB-TR. 
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3.10 Schedul Pemeliharaan PHB-TR 

1. Melakukan inspeksi terlebih dahulu digardu portal 

2. Melakukan penyeimbangan beban trafo 

3. Melaksanaan pemeliharaan PHB-TR sebulan sekali minimal empat gardu 

portal maksimal lima gardu portal. 

 



 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 

 

4.1 Kesimpulan 

Selama penulis melaksanakan kerja praktek dilapangan dan menyusun sebuah 

laporan penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

PHB-TR (Perangkat Hubung Bagi Tegangan Rendah) adalah suatu perangkat 

atau peralatan listrik berupa alat hubung bagi yang terbuat dari bahan Konduktif dan 

Non Konduktif yang dipasang pada suatu Rangka atau lemari dan dilengkapi dengan 

peralatan listrik dan pengaman listrik. Merupakan bagian dari Gardu Distibusi pada 

sisi Tegangan Rendah. Juga merupakan Pusat Pelayanan Beban pada sisi Tegangan 

Rendah sehingga sangat mempengaruhi kehandalan Sistem Distribusi untuk itu perlu 

cara Pengoperasian dan Pemeliharaan yang baik  agar PHB-TR (Perangkat Hubung 

Bagi Tegangan Rendah) dapat menyalurkan Tenaga Listrik secara baik dan kontiniu. 

Gangguan Dan Masalah Pada PHB-TR : 

a. Tegangan tidak seimbang 

b. Salah satu phasa dari sebuah jalur mati 

c. Lost contact pada jumperan 

d. Lemari (Box) PHB-TR. 

e. Saklar utama (DS). 

f. Penjepit Fuse (Ground Plate). 

 

4.2. SARAN 

Diharapkan adanya kritik dan saran atas hasil penulisan laporan OJT ini agar 

penulisan selanjutnya dapat mengurangi kesalahan. 
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